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El lehendakari en fun-
cions, Iñigo Urkullu, ha au-
toritzat l’accés a la docu-
mentació sobre la seva me-
diació en el procés sobira-
nista, sobretot de l’octubre
del 2017, que està diposi-
tada a l’Arxiu Tarradellas
de Poblet. Segons va infor-
mar ahir el govern basc, ai-
xí ho ha comunicat l’últi-
ma setmana en cartes en-
viades a l’Arxiu Històric
d’Euskadi, la Fundació Sa-
bino Arana i el mateix mo-
nestir. L’arxiu consta de
cartes, correus electrònics
i anotacions, uns 300 docu-
ments en total, que deta-
llen, entre altres coses, con-
tactes amb Carles Puigde-
mont, Mariano Rajoy, l’ex-
conseller Santi Vila, em-
presaris i representants de
l’Església. El mateix Urku-
llu ha assegurat que última-
ment havia rebut força sol-
licituds per consultar els
papers. El lehendakari va
enviar una còpia amb tots
els documents a Poblet el
27 de febrer del 2019, la vi-
gília de declarar com a testi-
moni en el judici al procés
del Suprem, i ho va comple-
tar amb un altre enviament
el passat 21 de gener. ■

Urkulluobre
l’accés als
papers de la
seva mediació
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El vicepresident i coordi-
nador nacional d’ERC, Pe-
re Aragonès, va advertir
ahir Pedro Sánchez que,
perquè el seu partit segui a
parlar d’un eventual “se-
gon acord” per al pressu-
post de l’Estat del 2021,
abans cal que compleixi
“el primer”, que no és cap
altre que el compromís
amb la taula de diàleg, i
“sense excuses”. I “no es
tracta d’una reunió, dues o
tres, sinó d’aprofundir-hi
clarament”, va aclarir, du-
rant una visita a Blanes.
Aragonès, això sí, també
va demanar que primer
se’n “defineixi el marc”, ja
que en cap cas els troba-
ran per aprovar uns comp-
tes que impliquin unes re-
tallades que veu “absoluta-
ment contraproduents”.
El lloctinent de Junqueras
a ERC també va celebrar la
fundació de JxCat perquè
així organitza el seu espai,
i “l’independentisme ha
d’estar representat en tots

els àmbits ideològics”, si
bé els de Puigdemont es
presenten com un partit
“transversal”. Per això va
anar una mica més enllà, i
va llançar-los un avís:
“Nosaltres cobrim el nos-
tre espai natural, el de l’es-
querra, en l’àmbit del pro-
grés, del medi ambient, de
la lluita feminista, la lluita
dels drets socials i nacio-

nals... A partir d’aquí, que
cadascú s’organitzi en el
seu àmbit i trobarà la nos-
tra complicitat”, etzibava.

“Tradicions diferents”
Tot i que descarta presen-
tar-se per entrar a la direc-
ció, una de les cares visi-
bles del nou partit és Josep
Rull, que ahir insistia a de-
fugir l’etiqueta de centre-

dreta, ja que JxCat vol ser
un “instrument d’expres-
sió majoritària d’ampli es-
pectre”, amb gent de tradi-
cions ideològiques “dife-
rents”. Per a Rull, el partit
respon a la “tradició clàssi-
ca del catalanisme polític,
amb tots els matisos i amb
riquesa ideològica”, però
no s’estructura segons els
paràmetres “clàssics d’es-

querra i dreta” per l’“ex-
cepcionalitat” de la situa-
ció política. L’exconseller,
així, va defensar a RAC1
que el procés independen-
tista avançarà “amb més
fermesa” si el nou partit és
“majoritari” al Parlament.
L’encara militant del PDe-
CAT, a més, va assegurar
que farà “tot el possible”
perquè “ningú” hagi d’es-
tripar el carnet per militar
al nou partit. “No tindria
sentit i crec que ningú ho
haurà de fer”, es va mos-
trar convençut, per afegir
que la gent que ve de CDC i
PDeCAT se sent “absolu-
tament còmoda” a JxCat.

Ahir a la tarda JxCat va
tancar les primeres vota-
cions dels documents i òr-
gans del congrés fundacio-
nal, inclosa la mesa, presi-
dida per l’exconseller Lluís
Puig. Amb una participa-
ció de 1.545 afiliats (un
53,5% del cens), també els
estatuts i el reglament, ai-
xí com les comissions re-
dactores de les ponències,
es van ratificar amb pràc-
tica unanimitat. ■

a Aragonès avisa Pedro Sánchez que té un compromís amb la mesa, i convida JxCat que se centri
en “el seu àmbit” a Rull insisteix a defugir etiquetes, i confia en la doble militància amb el PDeCAT

ERC no parlarà dels comptes
estatals si no avança el diàleg
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Pere Aragonès, dissabte amb Oriol Junqueras en un acte a Santa Coloma de Farners ■ ACN

L’exlíder del Partit Comu-
nista d’Espanya (PCE) i
del PSUC Paco Frutos va
morir ahir als 80 anys víc-
tima de càncer, tal com va
confirmar el mateix partit
a través d’un comunicat,
en què lloava “la seva in-
cessable lluita per la pau”.
Paco Frutos va néixer el 6
de setembre del 1939 a Ca-
lella i va començar a mili-
tar al PSUC el 1963, partit
del qual va ser secretari ge-

neral durant el 1981. Tam-
bé va ser diputat al Parla-
ment pel PSUC durant la
seva primera legislatura.
Frutos va ser secretari ge-
neral del PCE del desem-
bre del 1998 al novembre
del 2009,i també diputat
per Esquerra Unida al
Congrés des del 1993 fins
a les eleccions del 2004. En
els últims anys Frutos es
va oposar a la independèn-
cia de Catalunya i al refe-
rèndum de l’1-O i va parti-
cipar en diverses manifes-
tacions i actes en aquest
sentit. El 29 d’octubre del
2017 va participar activa-
ment en la manifestació
celebrada a Barcelona per
la unitat d’Espanya, con-
vocada per Societat Civil

Catalana, un acte en el
qual va ser un dels oradors
i en què en el seu discurs va
retreure a alguns sectors
de l’esquerra que s’hagues-
sin “convertit en còmpli-
ces del nacionalisme”.

Un cop coneguda la no-
tícia, diferents personali-
tats polítiques i de la socie-
tat civil van lamentar la se-
va mort. Un dels primers
polítics a fer-ho va ser el lí-
der del PSC, Miquel Iceta,
que va lloar que lluités “per
les seves idees i que mai te-
més anar contra corrent”.
El PSOE també va expres-
sar el seu condol per la
mort “d’un defensor in-
cansable dels drets dels
treballadors”. “Avui l’es-
querra perd un referent i

un gran dirigent comunis-
ta”, han escrit. CCOO va la-
mentar la seva defunció.
Frutos va ser secretari
d’organització del sindicat
a Catalunya en la primera
direcció després de la seva
legalització, el 1977.

L’organització Societat

Civil Catalana (SCC) va ex-
pressar també el seu con-
dol per la mort del dirigent
comunista. Paco Frutos va
formar part d’aquesta en-
titat contrària a la inde-
pendència de Catalunya,
que en el seu comunitat el
va qualificar d“home just”.

Des de les files de Cs, el seu
diputat Carlos Carrizosa
assegurava que els consti-
tucionalistes catalans
“sempre li agrairan la seva
ferma defensa de la igual-
tat i la solidaritat davant el
nacionalisme durant el
cop del 2017”. ■

a Nascut a Calella,
va liderar la formació
comunista del 1998
al 2009
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Mor, als 80 anys, l’històric
líder del PCE Paco Frutos

Paco Frutos, que va ser secretari general del PCE, en una imatge d’arxiu ■ EFE
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